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Kasperbauer
Boerderij in Kirchberg in Tirol

Gewoon genieten. Echt bijkomen. Natuurlijk Kasperbauer. Het zachte kletteren van een beekje, vrolijk vogelgekwetter, een
koeienbel. Zo klinkt de natuur echt. Welkom bij de Kasperbauer in Kirchberg in Tirol! Ontdek de onvervalste natuur - direct voor
de deur. Onze unieke mooie boerderij ligt op een zonneplateau in het natuurbeschermingsgebied Spertental, midden in de
Kitzbüheler Alpen. Wandelen - fietsen - kneippen - kinderspel - het bankje bij het wegkruis nodigt uit tot ontspannen en op
krachten komen.

Aan de wandelweg · Weidegebied · Direct aan het fietspad · In de buurt van het bos · Rustige ligging · Infraroodcabine



Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

app/2 slaapkamers/bad, wc

Onze zonnige vakantiewoning "Rettenstein" verwent u met natuurlijk

comfort in ons echt traditionele boerenhuis. U gewoon met z´n tweeën

of als familie thuisvoelen. Gewoon genieten. Echt ontspannen. Na...

ab

€ 31,50
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-4 Personen · 1 Slaapkamer · 42 m²

Appartement, bad, WC, 2 slaapkamers

De liefdevol ingerichte vakantiewoning "Schwarzkogel" is genoemd

naar onze huisberg en geliefd skitourdersdoel in zuid-oostelijke

richting. Maak het met uw kinderen gezellig. Wie slaapt boven en wie

b...

ab

€ 31,50
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-4 Personen · 2 Slaapkamer · 42 m²
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Appartement, bad, WC, 1 slaapkamer

Genoemd naar onze beroemde skiberg midden in het skigebied van

Kitzbühel ligt onze parterrewoning "Pengelstein", veel plaats voor 2

personen. Grote slaapbank in de keuken/woonkamer voor nog eens 1-2

p...

ab

€ 31,50
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-4 Personen · 1 Slaapkamer · 40 m²

Appartement, toilet en bad/douche gescheiden, 3 slaapkamers

Hartelijk welkom in onze ruime dakwoning "Spertental". Ingericht met 3

slaapkamers en 2 badkamers is deze ideaal voor vakantie met vrienden

of een grotere familie. Ontspan bij de kachel en geniet van ...

ab

€ 23,33
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-6 Personen · 3 Slaapkamer · 120 m²

Voorwaarden
Kinderen tot 5 jaar gratis
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